


Muamalat

Muawadhat

(memberi dan

mengambil)

Akhdzun bila iwadh

(mengambil tanpa memberi )

Tabaru’

(akad sosial)

Musyarakat

(serikat)

Tautsiqat

(mengikat akad untuk

kemaslahatan akad)



Jual Beli

(pertukaran harta

dengan harta

secara abadi)

Ijarah

(pertukaran

harta dengan

manfaat

berjangka)

Qardh

(memberikan harta

untuk orang yang 

memanfaatkannya

dan memintanya

dikembalikan)

Ja’alah

(mewajibkan diri

sendiri untuk

membayar upah

pekerjaan yang 

tidak tentu)

Sulh

(kesepakatan

antara 2 pihak

yang berselisih)

Sabaq

(mengikuti

perlombaan

dengan biaya)

Qismah at-

Taradhi

(Pembagian hal

yang asalnya

tidak bisa dibagi

kecuali karena

terdesak atau

dengan

memberikan

kompensasi

kepada serikat)

Muawadhat

Contoh : 2 orang menyewa kontrakan dengan 2 kamar, maka 1 orang 

mengambil salah satu kamar dan orang kedua mengambil kamar

yang kedua (disebut muawadhat karena orang pertama memberikan

bagiannya dari kamar kedua untuk orang kedua sebagai ganti bagian

orang kedua dari kamar pertama)



Jual Beli
Rukun Jual Beli

Objek Akad 2 Pihak Yang Berakad

Syaratnya

Boleh
dimanfaatkan

secara muthlak

Bisa

Diserahterimakan

Diketahui

Caranya sifat objek akad diketahui

Diperlihatkan Sifat yang detail
(cukup untuk akad salam)

Ketidaktahuan yang dimaklumi

Yang ringandalam keadaan
terdesak atau

butuh

tidak berada dalam asal akad

(bukan tujuannya)

Contoh : Membeli kambing hamil dengan janinnya (janinnya tidak diketahui)

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi

jika terpenuhi :
jual beli sah

jika tidak

terpenuhi :

tidak sah

jika hanya terpenuhi pada

sebagian objek : sah hanya

pada bagian terpenuhi

Shigat



Rukun Jual Beli

Objek Akad 2 Pihak Yang Berakad Shigat

Jaiz Tasharruf
(boleh menggunakan atau

bertransaksi dengan
hartanya)

Keadaan orang tidak bisa tasharruf

karena keadaan orang lain

bangkrut/pailit(orang 

yang hutangnya lebih 

banyak dari hartanya)

karena keadaan orang itu sendiri

gila anak kecil Safih

(orang yang 

tidak

rasional

penggunaan

hartanya)

Ridho dan tanpa paksaan

Jenis-jenis paksaan

tanpa alasan syar’i :

tidak sah jual belinya

dengan alasan syar’i : sah jual belinya dan

ada 3 macam :

Syuf’ah
(hak serikat untuk
membeli bagian

rekannya yang dijual
kepada orang luar

secara paksa)

Menjual harta

debitur untuk

membayar

hutangnya(dalam

keadaan debitur

menunda-nunda

pembayaran)

Menjual barang
yang tidak bisa
dibagi dengan

permintaan
serikat

Contoh : Ahmad dan Zaid 

patungan membeli mobil,

pada suatu ketika terjadi

perselisihan diantara

keduanya dan Zaid meminta

mobil dijual, maka ahmad

harus mau menjual mobil

tersebut.

Contoh : Zaid dan ‘Amr memiliki tanah

hasil warisan yang belum

dipetak,kemudian amr menjual

bagiannya kepada bakr,maka zaid boleh

memaksa bakr untuk menjual bagiannya

setelah membelinya dari zaid dengan

harga pembelian pertama.



Rukun Jual Beli

Objek Akad 2 Pihak Yang Berakad Shigat

Syarat-Syaratnya

Langsung berlaku
setelah akad

Menunjukkan niat Tidak
melanggar

aturan syariat

Perbuatan Perkataan

Jual beli
setelah adzan

jum’at

Menjual barang kepada
yang memakainya
dalam hal haram

Seorang
menjual/membeli diatas

penjualan/pembelian
orang lain



Pembagian Jual Beli

Dari segi macam objek akad Dari segi jenis barang yang dijual

Ain (spesifik)
Contoh : saya

beli mobil
yang itu

Dain
(maushuf fi 
dzimmah)
Contoh :
Saya beli
100 kg 
kurma
ajwah

Manfaat
Contoh :
brand,

paten dll

Perbedaan 

antara jual beli 

manfaat dengan 

sewa :

Contoh sewa :

Saya sewakan 

kepada anda hak 

paten ini setahun 

1000 real

Contoh jual beli 

manfaat : Saya 

jual brand ini 

kepada anda 

dengan 100000 

real

Kaidah penting : Jika penjualan terjadi antara dain dan
dain maka harus diserahkan salah satunya didepan.

Ushul :
menjual asal
(seperti jual
pohon yang 

bisa berbuah)

Tsimar :
menjual

pertumbuhan
/hasil dari
ushul (jual

buah)

Dari segi waktu penyerahan

Berdasarkan qabdh (serah terima)

Dari segi ada tidaknya riba



Dari Segi Waktu Penyerahan

Mengakhirkan
barang/jasa dan

diantaranya adalah
salam

Mengakhirkan harga
: bai’ al-ajal

Penyerahan keduanya
didepan : bai’ 

muthlaq

Jual beli hutang

dengan hutang

Rukun Akad Salam

SalamPengertian : (Akad pembelian barang

maushuf fi dzimmah (disifati dan bisa

dipertanggungjawabkan sifatnya) 

dengan harga dibayar didepan

2 pihak yang 
berakad

Harga : 
Harus

diserahkan
didepan

Muslam fiih

(barang/jasa)

Shighat

Diakhirkan

Bisa didetailkan sifatnya

Maushuf fi dzimmah

(disifati dan bisa

dipertanggungjawabkan)

Barangnya kemungkinan
besar ada pada waktu dan

tempatnya

Mendetailkan sifat
yang bisa

mempengaruhi
harga

Jangka
waktunya

ditentukan

Kadarnya ditentukan

dengan takaran yang sesuai

ketentuan syariat(terdapat

perbedaan pendapat)

Syaratnya

Syaratnya

Contoh : Salam kurma maka harus dengan

kail (volume) dan tidak bisa dengan berat



Berdasarkan Qabdh (serah terima)

Barang yang tidak bisa ditasharrufkan sebelum qabdh

Yang
dijual

dengan
volume

(kail)

Yang dijual
dengan
jumlah
angka
(adad)

Yang
dijual

dengan
sifat

Yang
dijual

dengan
berat

Yang dijual
dengan
ukuran
panjang

Tata Cara Qabdh

Manqul

(yang bisa

dipindahkan

) : dengan

dipindahkan

Aqar

(tanah/bangunan

/yang tidak bisa

dipindahkan) :

dikosongkan

Yang diukur dengan volume,
yang ditimbang, yang dihitung

jumlahnya,yang diukur
panjangnya : dengan hal

tersebut (maka qabdh barang
yang ditimbang adalah dengan

ditimbang, yang diukur
volumenya ketika sudah diukur

dll)

Contoh : Ahmad membeli 1 sha’ kurma dari bambang,

lalu bambang sudah menakarkan kurma tersebut dan

memasukkannya kekantung, maka saat itu ahmad

sudah melakukan qabdh kurma tersebut.

Contoh 2 : Fathimah membeli 10 meter bahan pakaian

kepada Muhammad, maka ketika Muhammad sudah

mengukur dan memotong kain tersebut dan

memisahkannya maka fathimah sudah melakukan qabdh.



Dari Segi Ada Tidaknya Riba

Yang tidak kena riba

Semua kecuali yang kena riba

Yang kena riba

Yang ditimbang dan
yang diukur dengan

volume

Mata uang

Perhatikan : Riba yang hanya terbatas pada jenis harta ini

hanyalah riba buyu’ (jual beli). Adapun riba duyun (riba

hutang) maka mencakup semua jenis harta.



Jual Beli Harta Ribawi

Yang diukur dengan kail (volume)

Bagaimana penentuan barang yang 

termasuk kedalam jenis ini : dengan

kebiasaan penduduk madinah ketika

zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Jika dijual
dengan
volume

Jika dijual dengan

barang sejenis :

harus sama dan

taqabudh (serah

terima langsung)

Contoh : Jual 1 kardus

kurma ajwa dengan 1 

kardus kurma sukkari

dan diserahkan di majlis

akad

Jika dijual dengan
yang selain jenisnya
(dari harta ribawi) :

harus taqabudh

Contoh : Menjual 2 

kardus kurma dengan 1 

kotak kismis maka

harus diserahkan

dimajlis akad

Jika dijual dengan
selain barang yang 

dijual dengan volume
(bebas dari riba)

jika dijual
dengan

timbangan

Jika dijual
dengan barang
sejenis : harus

sama dan
taqabudh

(serah terima
langsung)

Contoh : Menjual 1 kg 

daging kambing dengan

1 kg daging kambing

harus diserahkan

dimajlis akad

Jika dijual

dengan yang 

selain jenisnya

(dari barang

yang ditimbang)

: harus taqabudh

Contoh : Menjual 1 kg 

daging kambing dengan

10 kg besi harus

diserahkan dimajlis akad

Jika dijual dengan barang
yang dijual dengan selain

timbangan (bebas dari
riba)

Uang

Jika jual beli

uang dengan

uang (sharf)

Jika sama

jenisnya : harus

sama dan

taqabudh

Contoh : emas dengan emas

Salah satu kasus:membeli

emas 18 karat 100 gram 

dengan emas 22 karat 

dengan berat yang sama

maka tidak boleh(karena

hakikatnya kadar emasnya

tidak sama)

Jika beda jenis :
harus taqabudh

Contoh:emas dengan perak

Jika bukan
ditukar dengan

uang (bebas dari
riba)



Pembagian Khiyar

Khiyar Majlis
terhenti
dengan

berpisahnya
kedua pihak
dari majlis

Khiyar Syarat
terhenti
dengan

selesainya
waktu yang 
disyaratkan

Khiyar Aib
(yang mengurangi harga)

diberi pilihan antara :
1.memegang barang dan

meminta arsy (selisih
harga antara barang

cacat dan barang yang 
seharusnya)

2.mengembalikan barang
dan meminta balik uang.

Khiyar Tadlis
(dalam hal

yang 
menambah

harga
meskipun
barangnya

tidak cacat)

Khiyar perbedaan

barang yang dijual

dengan sifat yang 

disebutkan

sebelumnya atau

barang yang 

diperlihatkan

sebelumnya

Khiyar Ghabn

(sesuatu yang 

keluar dari

kebiasaan) dan 

berlaku dalam

keadaan najsy,

talaqqi rukban

dan bai’ 

mustarsal

Khiyar
karena

perselisihan
diantara

kedua pihak
yang 

berakad.



Syarat-Syarat Dalam Jual Beli

Yang Sah Yang Rusak Namun Tidak
Merusak Akad

Yang Merusak Akad

Jika sesuai
dengan
tujuan
akad

Maslahat
akad

seperti
dokumen

tasi dll

Manfaat
tertentu
dalam
barang

yang dijual

Menyelisihi
tujuan akad

Contoh : Saya

menjual mobil ini

dengan syarat

anda tidak

membawanya

keluar kota

Menggabungkan
2 syarat yang sah

Contoh : Saya membeli

peralatan ini dari anda

dengan syarat anda

mengirimnya sampai

kerumah dan

melakukan perawatan

selama 1 tahun. 

Menjadikan
kelangsungan

akad tergantung
kepada hal lain

Contoh : Saya jual

mobil ini kepada

anda jika saya

sudah lulus

Mensyaratkan
akad lain diatas
akad jual beli.

Contoh : Saya menjual mobil

ini dengan 1 miliar rupiah 

dengan syarat anda menjual

rumah anda kepada saya

dengan harga 20 miliar

rupiah



IJARAH (AKAD SEWA)
Akad Lazim (tidak bisa dibatalkan

tanpa persetujuan pihak lain)
Rukun-Rukun Akad Ijarah

Musta’jir (orang 
yang menyewa) :

Harus Jaiz
Tasharruf

Mu’jir (orang yang 

menyewakan) :

Harus Jaiz

Tasharruf

Tanggungan atas kerusakan barang

sewaan ditanggung oleh muajjir kecuali

dalam keadaan kesengajaan atau

kelalaian dari musta’jir.

Ujrah (upah sewa) :
Diketahui dengan tulisan

atau kebiasaan,dan
harus sah menjadi harga

dalam jual beli

Ujrah harus diserahkan

didepan kecuali jika

disepakati pengakhirannya

Musta’jar (Objek Sewa)

Syarat-Syarat Objek Sewa

Berbentuk
Manfaat

Mubah dan Bukan Qurbah

(Ibadah Kepada Allah)

Contoh: Tidak mungkin

menyewa orang untuk shalat

Bisa
Diserahkan

(manfaatnya)

Dimiliki oleh Mu’jir
(manfaatnya)

Diketahui

Dengan
Disifati

Dengan
Kebiasaan

Shighoh : harus
menunjukkan

tujuan/maksud

Perbuatan Perkataan



QARDH
(HUTANG)

Rukun-Rukun Akad Qardh

Muqridh (orang yang 
menghutangkan) :

Jaiz Tabarru’ (boleh
melakukan

pemberian dan
bukan jaiz tasharruf)

Contoh : Wali anak
yatim jaiz tasharruf

tapi tidak jaiz
tabarru’ (karena dia

tidak boleh
bersedekah dengan
harta anak yatim)

Muqtaridh
(orang yang 
berhutang)

Muqtaradh

(objek akad

qardh)

Syarat-
Syaratnya

Jenis-
Jenisnya

Diketahui
Kadarnya

Hal 
yang 
Bisa

Dijual

Mistli
(yang 
setiap

satuannya
sama)

Qiyami
(yang 

berbeda-
beda nilai

setiap
satuannya)

Mardud (hal yang 

harus dikembalikan

muqtaridh)

Hukum tambahan : 
harus semisalnya

dalam mitsli. Contoh
: berhutang 1 sha’ 

kurma harus
dikembalikan 1 sha’ 
kurma atau nilainya

jika dalam qiyami

Shighoh

Jika diminta

pelunasan oleh

muqridh

sebelum jatuh

tempo maka

muqtaridh harus

melunasi



Tambahan Dalam Mengembalikan Hutang

Disyaratkan

Haram

Tidak Disyaratkan

Mengembalikan Dengan

yang Lebih Baik

Boleh

Contoh : Berhutang 1 

sha’ kurma sukkari lalu

mengembalikan dengan

1 sha’ sukkari dengan

kualitas lebih baik

Hadiah

Setelah Pelunasan

Boleh

Sebelum
Pelunasan

Jika sudah ada kebiasaan

saling menghadiahkan

sebelum hutang

Boleh

Jika hadiah hanya diberikan setelah
hutang

Tidak boleh (kecuali jika muqridh
memberikan hadiah juga dengan nilai

yang sama atau muqridh
menghitungnya sebagai cicilan hutang)



JUALAH
Rukun-Rukunnya

Jail (orang 

yang 

mengadakan

ju’alah)

Amil
(orang 
yang 

bekerja)

Bisa
Ditunjuk

Bisa Tidak
Ditunjuk

Pekerjaan
(harus mubah dan tidak

disyaratkan harus
diketahui namun harus

diketahui tujuannya)

Ju’l (upah)
harus diketahui

Shighoh



SULH
(PERJANJIAN DAMAI)

Macam-Macamnya

Sulh ‘ala Iqrar

(ketika yang 

tertuduh mengakui

hak yang menuduh)

Jika sulh yang diberikan
sama dengan jenis hak

yang diminta

(maka dianggap sebagai
tabaru’)

Jika sulh yang diberikan
beda dengan jenis hak

yang diminta

(maka dianggap sebagai
jual beli)

Sulh ‘ala Inkar
(ketika yang 

tertuduh mengingkari
hak yang menuduh

Dalam hak orang yang 
menuduh

Jual Beli

Dalam hak orang yang 
tertuduh

Ibra’ (membebaskan diri)



MUSABAQAT
(PERLOMBAAN DENGAN KOMPENSASI HARTA)

Rukun-Rukunnya

Pihak-Pihak yang 
Berlomba

Ridha Jaiz
Tasharruf

Mampu
Melaksanakan

Lomba

Kompensasi Harta Dalam Lomba

Boleh menjadi
tsaman (harga)
dalam jual beli

Adanya muhallil

(satu orang yang 

tidak membayar

kompensasi

sama sekali)

Contoh : 5 orang melakukan

lomba naik unta, maka 4 

orang membayar dan 1 orang 

tidak membayar

Bidang Perlombaan

Balapan
Unta

Balapan
Kuda

Panahan

Alat Perlombaan

Harus
Ditentukan

Harus sama
jenisnya untuk
setiap peserta



QISMAH
Jenis-Jenisnya

Qismah Taradhi

Ketentuannya

Ketika barang tersebut tidak bisa dibagi
kecuali dalam keadaan mendesak atau

memberikan kompensasi kepada serikat)

Hukumnya

Jual Beli

Qismah Ijbar

Ketentuannya

Ketika barang tersebut bisa dibagi tanpa

keadaan mendesak atau memberikan

kompensasi kepada serikat

Hukumnya

Ifraz (membedakan hak kedua belah

pihak) bukan jual beli



AKAD TAUTSIQ
Jenis-Jenisnya

Rahn (gadai)

Mengikat dain tertentu

dengan hal yang bisa dilunasi

dain tersebut dengannya

atau dengan harganya.

Dhoman (jaminan)

Seseorang yang jaiz tabarru’ 

mengikat dirinya sendiri untuk

membayar kewajiban yang 

berada dalam tanggungan

orang lain dengan orang lain 

tersebut tetap

menanggungnya

Kafalah

Seseorang melazimkan
dirinya untuk

menghadirkan orang 
yang memiliki kewajiban

harta atasnya kepada
orang yang memiliki hak

atas orang tersebut



RAHN
Rukun-Rukunnya

Rahin
(orang yang 

menggadaikan)

Jjika objek gadai
sudah diqabdh oleh
murtahin maka akad
rahn menjadi lazim

di pihak rahin

Murtahin
(orang yang menerima

gadai)

(barang gadai adalah
amanah ditangannya)

Marhun
(objek gadai)

Syarat-Syaratnya

Dimiliki oleh rahin

atau rahin

diizinkan untuk

menggadaikannya

Diketahui Bisa Dijual

Marhun ‘Alaihi

(hutang yang dijadikan

sebagai alasan gadai):

Hutang yang tetap atau

hal yang menjadi

hutang(setelah ada

sebabnya)

Contoh : Orang yang 

meminjam barang terus

barangnya hilang maka

barang tersebut

menjadi hutang dalam

Madzhab Hanbali

Shighoh

Berlaku
Setelah

Akad

Ketika
Hutang atau
Setelahnya



DHOMAN
Rukun-Rukunnya

Dhamin (orang yang 

menjamin)

Harus jaiz tabarru’ 

dan ridha

Madhmun anhu

(orang yang dijamin)

Tidak harus

tahu/diketahui dan

ridho

Madhmun lahu (orang 

yang memiliki hutang

atas madhmun anhu)

Tidak harus

tahu/diketahui dan ridho

Madhmun (hutang yang 
menjadi objek dhoman)

Hak harta yang telah
tetap atau hal yang 

menjadi hak (setelah ada
sebabnya)

Shighoh

Untuk orang yang memiliki hak untuk menagih 

siapa saja yang Ia kehendaki dari keduanya

(apa hukum mengambil upah dari dhoman?)



KAFALAH
Rukun-Rukunnya

Kafil (orang yang 
menjamin kehadiran)

Harus ridha dan jaiz
tabarru’

Makful (orang yang harus
dihadirkan)

Tidak disyaratkan
ridhanya

Makful lahu (orang yang 
memiliki hak atas makful)

Tidak disyaratkan ridhanya

Makful bihi (hak

atas makful)

Kafil harus bisa

menunaikannya

Shighoh



Jenis-Jenis Musyarakat

Hiwalah

Memindahkan harta dari
tanggungan (dzimmah) satu
orang ke tanggungan lainnya

Syarikah

Bergabung dalam
haq dan tasharruf

Wakalah

Orang yang jaiz
tasharruf

mewakilkan orang 
yang semisalnya

dalam hal yang bisa
diwakilkan.

Musaqah dan Muzara’ah

Musaqah

Menyediakan

pohon untuk orang 

yang merawatnya

dengan bayaran

sebagian dari

buahnya

Muzara’ah

Menyediakan tanah dan

bibit atau tenaga kerja

untuk orang yang 

merawatnya dengan

bayaran sebagian

hasilnya



Hiwalah
Rukun-Rukun Hiwalah

Muhil

Orang yang memiliki
hutang kepada

muhal/orang yang 
melakukan hiwalah

Jaiz Tasharruf Ridho

Muhal dan Muhal Ilaih

Muhal : Kreditur Muhil
Muhal Ilaih : Orang yang 

memiliki hutang kepada muhil

Tidak disyaratkan ridho mereka

Muhal ‘Alaih

(hutang yang 
digunakan muhil untuk

memindahkan
penagihan hutang

darinya ke muhal ilaih)

Harus sama dengan
muhal bih (secara
jenis, sifat, jumlah,

dan waktu
penagihan)

Hutang yang 
tetap atas
muhal ilaih

Bisa menjadi objek
salam (sifatnya

detail)

Muhal ilaih
memilikinya ketika

waktu penagihan (jika
tidak maka disyaratkan

ridha muhal ilaih

Muhal Bih

Harta yang 

dibayarkan muhal

ilaih ke muhal

Diketahui

Shighot



Wakalah
Rukun-Rukun Wakalah

Wakil

Orang yang menjadi
wakil (harus jaiz

tasharruf dalam hal
yang diwakilkan)

Muwakkil

(orang yang 
mewakilkan)

Harus jaiz tasharruf
dalam hal yang 

diwakilkan

Muwakkal Fiih

(hal yang diwakilkan)

Tasharruf
yang 

diketahui
secara
umum

Bisa
Diwakilkan

Shighot

Ijab : Lafadz yang 
menunjukkan izin

Qabul : Perbuatan
atau perkataan

Batas-Batas Wakalah

Ditentukan dengan
perkataan/tulisan

Kebiasaan/urf



Syarakah
Rukun-Rukun Syarakah

Pihak yang 

berserikat

Jaiz Tasharruf

Musytarak Fiih (Modal)

Harus
Diketahui

Harus ada
saat akad
dan tidak

boleh utang

Harus
dengan

uang

Keuntungan

Diketahui Musytarak
(dimiliki

bersama)

Dengan
Persentase

Khusus
untuk pihak

yang 
berserkat

Kaidah Penting :

Keuntungan berdasarkan kesepakatan,

kerugian berdasarkan modal

Shighot

Harus
menunjukkan
niat dan jenis

syarikat



Jenis-Jenis Syarikat

Inan

Modal dan
pekerjaan dari

kedua pihak

Mudharabah

Modal dari satu pihak

dan pekerjaan dari

pihak lain

Wujuh

Bekerjasama dengan
reputasi dan nama baik

keduanya untuk
pembelian kredit.

Abdan

Bekerjasama dalam
pekerjaan yang 

diselesaikan dengan
keterampilan keduanya

Mufawadhah

Modal, pekerjaan, nama
baik, tanggungan

(dzimmah) dari keduanya
(yang artinya mereka
menaruh semua yang 
mereka punya kecuali

penghasilan yang jarang
seperti warisan.



Musaqat dan Muzara’ah
Rukun-Rukunnya

2 pihak yang 
berakad

Jaiz Tasharruf

Bagi Hasil

Persentase

dari buah atau

hasil panen

Objek Akad

Syaratnya

Harus

Diketahui

Keadaan-Keadaannya

Musaqat Muzara’ah

Diberikan
tanah dan

pohon untuk
orang yang 

mengurusnya
dari

penanaman

Diberikan
tanah dan

pohon yang 
sudah ditanam

bagi orang 
yang 

mengurusnya

Tanah dan bibit bagi
orang yang 

menanamnya dan
mengurusnya

Tanah dan
tanaman bagi

orang yang 
merawatnya



AKHDZUN BILA IWADH
(MENGAMBIL TANPA MEMBERIKAN KOMPENSASI)

Macamnya

Memiliki hal

mubah (yang 

tidak dimiliki

orang 

sebelumnya)

Hewan
(dengan diburu)

Tanah/bangunan
(dengan ihya/dihidupkan)

Barang tambang
(dengan ditambang)

Tumbuhan
(dengan dicabut/diambil)

Air (dengan diambil/disimpan)

Mengambil barang yang sudah dimiliki orang sebelumnya

Untuk
dijaga/disimpan

Wadiah (titipan)

Untuk dimanfaatkan

Pinjaman

Tanpa Hak

Mencuri

Ghasab

Korupsi

Penjarahan

Khianat

Untuk dimiliki

Hibah

Luqathah
(barang hilang)

Zakat

Ghanimah

Barang yang tidak

diinginkan orang

Rikaz
(Harta Timbunan dari
Zaman Jahiliyah)

Warisan



BAB IHYA AL MAWAT
(MENGHIDUPKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI ATAU DIURUS)

Syarat-Syaratnya

Tidak Dimiliki Orang yang 
Ma’shum (tidak bersalah)

Tidak Berkaitan dengan

Maslahat Umum

Ihya

Dengan Iqtha

(pengkhususan dari
pemerintah kepada orang 

tertentu) sebelumnya iqtha
hanya berarti pengkhususan

dan bukan kepemilikan,
setelah di urus tanahnya

baru bisa dimiliki

Tanpa Iqtha

Orang pertama yang 

mengurusnya dia

yang memilikinya



WADIAH
(HARTA YANG DIBERIKAN KEPADA YANG 

MENJAGANYA TANPA BAYARAN)

Wadiah Akadnya Jaiz (boleh dibatalkan

kedua pihak tanpa ridho pihak lain)

Hukumnya Sunnah untuk yang menerima

titipan, dan boleh untuk yang menitipkan

Akad Wadiah Perbankan

Hukumnya adalah Hutang

Orang yang 

Menitipkan

Harus ridha

dan jaiz

tasharruf

Orang yang 
Menerima Titipan

(orang yang 
menerima amanat

dan tidak menjamin
kerugian tanpa
kelalaian dan
kesengajaan)

Jaiz Tasharruf

Barang yang 

Titipkan

Mubah dan

Diketahui

Tempat penyimpanan
atau caranya

Disyaratkan oleh
penitip atau secara urf

(kebiasaan)

Shighoh



AKAD ARIYAH
(PINJAMAN)

Hukumnya sunnah untuk
yang meminjamkan

Boleh untuk
yang meminjam Rukun-Rukunnya

Orang yang 

meminjamkan

Harus jaiz tabarru’ 

dan memiliki

manfaat

Orang yang 
meminjam

Jaiz Tasharruf (dan
dia menanggung

kerugian dan
kerusakan)

Barang pinjaman

Mubah manfaatnya
dan harus bisa
dimanfaatkan

tanpa dikonsumsi

Manfaat

Mubah



HUKUM GHASHAB
(MENGAMBIL BARANG ORANG TANPA IZIN) DAN YANG SEMACAMNYA

Harus menjamin
kekurangannya

kecuali kekurangan
karena harga pasar

Kalau

Mitsli

Harus

dengan

semisalnya

Kalau

Qiyami

Dengan

harganya

Harus mengembalikan

barang yang dighasab

dengan tambahannya

Contoh : Jika unta

dighashab lalu

melahirkan harus

dikembalikan bersama

anaknya

Jika pemilik aslinya
tidak diketahui

Harus bersedekah
atas namanya
senilai barang

dighashab dengan
tetap harus

mengembalikan
jika suatu saat

diminta

Barang ghasab tidak

dimiliki, dan setiap

tasharrufnya bathil

Harus membayar harga

sewa senilai harga

pasar selama waktu

ghasab

Contoh : Jika seseorang

mengghashab mobil

selama 2 tahun maka

dia harus membayar

kompensasi senilai

harga pasar sewa mobil

tersebut selama 2 

tahun kepada

pemiliknya.



ASH-SHAIL
(HUKUM MEMPERTAHANKAN DIRI DARI BEGAL DAN SEMACAMNYA)

Jika mengancam jiwa

Harus membela diri

dengan cara paling 

ringan yang bisa

menghentikan begal

tersebut dari

perbuataannya

Jika mengancam harta

Boleh membela diri

dengan cara paling 

ringan yang bisa

menghentikan begal

tersebut dari

perbuataannya

Jika mengancam

kehormatan istri atau

anak perempuan

Harus membela

kehormatan mereka

dengan cara paling ringan

yang bisa menghentikan

orang tersebut dari

perbuatannya



LUQHATHAH
(BARANG HILANG)

Jenis-Jenisnya

Barang yang 
remeh

(muhaqarat)

Boleh dimiliki
tanpa harus

mengumumkan

Hewan tersesat yang 

bisa menyelamatkan diri

dari binatang pemburu

yang kecil (seperti

serigala, musang dan

sebagainya)

Tidak boleh diambil

Contoh:tidak boleh

mengambil unta yang 

tersesat

Harta Selain yang Diatas

Boleh diambil
dengan

diumumkan
selama setahun

Jika tidak ada
yang mengaku

memilikinya maka
yang menemukan
bisa memilikinya

secara hukum
(harus siap

mengembalikan
jika pemilik

aslinya meminta)

Manusia

Tidak bisa
dijadikan

hamba/budak



WARIS
Rukun-Rukunnya

Ahli Waris

Ashabul Furud

(kelompok yang 

memiliki bagian

yang sudah

ditentukan)

Ashabah

(kelompok yang 
tidak memiliki

bagian tertentu)

Dzu Rahim

(kelompok yang 
hanya mewarisi

jika tidak ada
ashabul furud
atau ashabah)

Orang yang 

mewariskan

(orang yang 

meninggal)

Harta Warisan



Ashabul Furud
Suami

Istri

Bapak

Ibu

Kakek

Nenek

Anak Perempuan

Saudari

Cucu Perempuan

Anak Ibu
(belum tentu

saudara)

Ashabah
Anak laki-laki,

cucu laki-laki dan
seterusnya

Bapak, Kakek
dan

Seterusnya

Saudara
Kandung

atau Sebapak

Paman
Kandung atau

Sebapak

Keponakan laki-
laki dari Saudara

laki-laki

Sepupu
dari

Paman

Orang yang 

membebaskan

dari perbudakan

Dzu Rahim

Semua keluarga yang 

tidak termasuk 2 

golongan diatas



MENGELUARKAN HARTA

Hibah atau Pemberian

Seseorang yang jaiz

tasharruf memberikan

hartanya kepada

orang lain tanpa

kompensasi

Waqaf

Mengeluarkan asal
barangnya dari

kepemilikan waqif dan
menjadikan

manfaatnya dijalan
tertentu

Wasiat

Memerintahkan
perbuatan

tertentu setelah
mati

Al-Itq

Membebaskan
Budak/memerdekakannya



Sunnah. Dan menjadi wajib setelah qabdh.HIBAH
Rukun-Rukunnya

Orang yang 
memberi

Jaiz Tabarru’
Harus Jaiz tamalluk

(bisa memiliki dan 

merdeka)

Selain ahli waris kecuali
dengan pemberian yang adil
(dan kadar adil disesuaikan

dengan bagian warisan)

Benda yang diberikan

Harus boleh dijual

Orang yang Menerima Pemberian Shighoh

Berlaku Setelah Akad

Dalam keadaan
pemberi sehat

Langsung berlaku
setelah qabdh

Ketika Pemberi Sakit
Menjelang Mati

Untuk Ahli Waris

Tidak lazim
kecuali seizin

seluruh ahli waris

Untuk selain ahli
waris dan diatas

sepertiga

Tidak lazim kecuali
seizin seluruh ahli

waris

Untuk selain ahli waris
dibawah atau sama
dengan sepertiga

Langsung berlaku
setelah qabdh



WAKAFSunnah dan Akad Lazim

Rukun-Rukunnya

Waqif

(orang 

yang 

berwakaf)

Jaiz

Tabarru’

Objek Wakaf

Barang
Spesifik

Boleh
Dijual

Bisa Dipakai
Tanpa

Dikonsumsi

Mauquf ‘Alaih
(orang yang 
menerima
manfaat
wakaf)

Jika Berupa
Pihak

Tertentu

Harus pihak
non 

komersil

Orang 
Tertentu

Harus jelas
dan bisa
memiliki

Shighoh

Perbuatan Perkataan

Bisa Sarih
(Jelas) 

Kinayah
(perumpamaan)

Nadzir

Jika Dipilih
Oleh Waqif

Jika Dipilih
Pemerintah

/Hakim

Hal-hal
yang 

Disyaratkan
Waqif

Berlaku jika
tidak

melanggar
ketentuan

syariat

Muslim

Muslim

Adil Mukallaf Rasional
(Rasyid)

Memiliki
Kemampuan

Mukallaf



WASIAT
Hal-Hal yang Berkaitan dengan Wasiat

Orang yang 
berwasiat

Harus mumayyiz
(bisa membedakan

yang benar dan
salah) dan berakal

Musha lahu (orang 

yang mendapatkan

manfaat wasiat)

Kika berupa

pihak tertentu

Mubah (tidak

haram dan tidak

harus pihak

kebajikan)

Orang

Dia menerima
wasiat setelah

kematian
orang yang 
berwasiat

Jaiz
Tamalluk

Selain ahli
waris kecuali
dengan izin
seluruh ahli

waris

Hal yang diwasiatkan

Mubah Tidak diatas sepertiga
kecuali dengan izin
seluruh ahli waris

Musha Ilaih (orang 

yang diperintahkan

melaksanakan wasiat)

Muslim

Mukallaf

Adil

Rasyid



MEMBEBASKAN BUDAK
Hal-Hal yang Berkaitan Dengannya

Orang yang 
membebaskan

Harus jaiz
tabarru’

Orang yang 
dibebaskan

Budak

Shighah

Bisa berlaku
setelah akad

Bisa dihubungkan

berlakunya dengan

hal tertentu

Bisa Sarih
(jelas) dan bisa

kinayah
(perumpamaan)



Sebab-Sebab Budak Dimerdekakan

Perkataan
Seperti :”kamu
bebas/merdeka”

Mukatabah
(hamba yang 

membeli
dirinya sendiri
dari tuannya

dengan
beberapa kali 
pembayaran)

Istilad
(Ketika seorang

budak perempuan
berjima’ dengan

tuannya lalu
memiliki anak, maka

disebut ummu
walad dan tidak

boleh dijual,
kemudian dia

merdeka dengan
kematian tuannya)

Tadbir

(hamba yang 

dimerdekakan

tuannya ketika

tuannya mati)

Siroyah
(Jika seorang hamba

dimiliki beberapa orang,
lalu salah satunya
memerdekakan

bagiannya maka jika ia
mampu maka ia harus

membebaskan sisa
bagian lainnya dengan

membelinya)

Dibeli oleh Mahram
Hamba Tersebut maka

hamba tersebut
langsung merdeka




